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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

رب العاملني، والصالةو السالم عىل سيدنا حممد أرشف األنبياء  احلمد هلل

 واملرسلني، وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين، أما بعد..

فهذا كتاب أضيفه إىل هذه السلسلة التي عزمُت فيها عىل إخراج نفائس 

يف الفقه ومسائله واألصول وقواعده، ما حداين إىل ذلك من كتب علامئنا املالكية، 

سوى أمهية هذه الكتب يف الفقه والتفقيه، وملا أرجوه من ثواب اهلل تعاىل يف نرش 

 اس.العلم وإحيائه بني الن  

يف اعتنائي هبذه الكتب عىل طريقة تقويم النص وتصحيحه  وقد رسُت 

ب التعليق من خطأ علمي أو قدر اإلمكان، مع عدم التعليق إال عىل ما يوج

غموٍض شديد، وما ال حيتاج فال سبيل إىل الكالم عليه، فغريض إخراج كتب 

يفيد من ذكر اختالف النسخ ال العلامء كام صنفوها، دون إثقال للحوايش بام 

والرتمجة لألعالم املشهورين، فهذا دأب ال أراه، وطريق أجتنبه، فمن يقرأ مثل 

 ترمجة مالك وال ابن القاسم، وليس بحاجة إىل معرفة هذه الكتب ال حيتاج إىل

اسم أيب هريرة وال كنية الصديق، وإنام تلك طريقة جاءت من تقليد املسترشقني، 

 وهم اهتموا باملظهر دون املخرب يف كثري من األحيان.
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وصدر من هذه السلسلة بحمد اهلل وتوفيقه عدة كتب، وستكون هناك 

، واهلل املوفق يف القريب العاجل بإذن اهلل تعاىل فيدة،جديدة من الكتب املجمموعة 

 للصواب، وليس لنا إىل غري اهلل حاجة وال مطلب.

 وكتب

 جالل اجلهاين
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 الكليات الفقهية
 

ومنه القواعد  ،فمنه املسائل والفروع ،يف العلم أبواب شتى متنوعة

 واألصول. 

وذلك أن طبيعة العقل  ،وتأيت القواعد واألصول يف األمهية باملرتبة األوىل

أكثر من ميلها إىل إدراك التفاصيل  ،البرشي متيل إىل إدراك الكليات والعموميات

فهمها ذلك أن القواعد واألصول هي األداة للوصول إىل الفروع و ،واجلزئيات

  .ثر الفروعكنهم أففبدون إدراكنا لألصول ال نستطيع تعليل و ،فهاًم سليامً 

 مجع القواعد واألصول يف شتى الفنون ولذلك حرص علامؤنا عىل

  .وتشعبت تشعبًا كبرياً  هوخاصة علم الفقه الذي كثرت مسائل ،والعلوم

طلق كملة )كل( عىل تو ،القضايا املصدرة بكلمة )كل( :ويقصد بالكليات

  .كام تطلق ويراد منها استغراق األفراد ،مجيع أجزاء اليشء

وهي اإلحاطة عىل سبيل  ،فكلمة )كل( عام تقتيض عموم األسامء

  .(1)كام أن كلمة )كلام ( تقتيض عموم األفعال  ،االنفراد

                                           

مؤسساة الرساالة، وماادة )كال( مان تعريفاات  247ينظر يف ذلك الكليات أليب البقااء الكفاري ص  (1)

 اجلرجاين. 
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والكليات الفقهية عبارة عن قواعد وضوابط اشتملت عىل فروع من 

وهذا هو  (7)وهي ضوابط إذا دارت املسائل املنطوية حتتها عىل باب واحد ،أبواب

  .املعنى الذي حوته كتب الكليات الفقهية

 الفقهية ء املالكية بالكلياتعناية فقها
 

)وأما العناية بالكليات الفقهية فقد جتلت عند بعض فقهاء املدرسة 

يف شتى أبواب  الذين كان منهم من جتاوز ابن احلارث الذي نثر كلياته ،املالكية

  .عها مستقلة مرتبة عىل أبواب الفقه)أصول الفتيا( بجم

ر  عبد اهلل حممد امل فها هو أبو خيصص القسم الثاين من كتابه  ،ي اجلدق 

ة ذكر لنا أنه يوحيرش به مخسامئة كل ،بالكليات الفقهية "عمل من طب ملن حب"

عىل  ،تعرض هلانمل  إثباهتالوال  تسامح من تقدمنا يف  :بذل وسعه يف حتقيقها وقال

  .هبا ا أشد احتفاالً أن  

  .1واملعامالتوهذه الكليات وزعها املقري عىل أبواب الفقه من العبادات 

اهلل حممد بن غازي يشتهر بكتابة )الكليات الفقهية( الذي  وها هو أبو عبد

يات متعلقة بالنكاح وتوابعه واملعامالت عىل اختالفها واألقضية خصه بكل  

  .اتديضمنه  شيئًا من مسائل العبا ومل ،والشهادات واحلدود والعتق

                                           

 وما بعدها.  35انظر كتاب، )القواعد الفقهية ( للدكتور عيل أمحد الندوي،ص (7)

بتحقياق الادكتور حمماد أيب  "عمل من طاب ملان حاب"طبعت كليات اإلمام املقري مستلة من كتابه:  (1)

 األجفان، عن دار الكتاب العريب ليبيا تونس.
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هيدف بوضع هذه بن غازي كان امقدمة هذا الكتاب أن وتشعرنا 

 يف حارٍث  بنُ اما قصد إليه  إىلالكليات يف املسائل التي جرت عليها األحكام 

  .مما أوضحه يف مقدمته "أصول الفتيا"

كام يشعرنا تشابه عبارات بعض كليات أبن غازي مع عبارات واردة يف 

ه الذي تأكد تداول "أصول الفتيا"نفس املوضوع من كليات أبن حارث املتناثرة يف 

  .(1)(بني أيدي فقهاء املدرسة املالكية

 وقد قارنُت  ،طلع عىل الكتابنياواضحة جدًا ملن  واملالحظة األخرية

بن حارث فوجدهتا ابن غازي بام كتبه قبله امن الكليات التي ذكرها  جمموعةً 

ىل حد كبري مقدمة إبن غازي تشبه امة بل إن مقد   ،بن غازي عنهانفسها قد نقلها 

  .ألصول الفتيا بن حارثا

  :(7)نظر عىل سبيل املثالا

(245-1) (255-2)  (256-3)  (256-4) (257-5) (258-6) (259-7 )

(260-8( )260-9( )260-10( )270-12) (284-19( )284-20( )284-21 )

(287-22( )289-23( )295-25( )301-26( )305-28( )311-310-31 )

(312-33( )312-35( )334-49( )335-53( )336-56( )345-59)  

                                           
 بترصف.   55ص "ياأصول الفت"من مقدمة األستاذ حممد أيب األجفان لكتاب   (1)

 الثاين ألصول الفتيا )رقم الكلية/ رقم الفقرة(.  وبن غازي ا( الرقم األول لكليات 7)
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فهو قد اتفق يف كتاب النكاح والطالق والعدة واحلضانة والذي حيوي 

غتها ختتلف بعض اليشء اإال أن صي كليةً  26مع أصول الفتيا يف  ،كلية 59عىل 

  .وتتفق متامًا أحيانًا أخرى

ها يف فجمعُ  ،والكليات الفقهية متناثرة داخل كتب الفقه يف شتى األبواب

مربور يعني الطلبة عىل  مشكور وسعي   غازي عمل   بنُ افعل اإلمام كام  كتاٍب 

  .بارك اهلل يف سعيه ،التفقه

 ةٍ ألجفان ضمن رسالا أبوقد حققه األستاذ حممد  كان الكتاب ذاوه

 ،وكانت حاجة الطلبة إليها شديدة ،لع عليهاومل أط   ،ولكنها مل تطبع ،علمية

  .فقمت باختيارها لتطبع ضمن هذه السلسة
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 ترمجة اإلمام حممد بن غازي
 

 ،باجيأقترص هنا عىل نقل ما ترمجه به التنبكتي يف نيل االبتهاج بتطريز الد

ومن أراد االستزادة فعليه باملقدمة التي كتبها األستاذ أمحد سحنون ملقدمة رشح 

  .فإهنا مفيدة ،نظائر الرسالةاملسمى بتحرير املقالة يف رشح  احلطاب

  :نصه ما 381نيل االبتهاج ص قال التنبكتي يف 

) حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عيل بن غازي العثامين املكنايس ثم 

 .الفايس

 ،املحقق اخلطيب ةالبحر احلافظ احلج ،اإلمام العالمة ،اهبشيخ اجلامعة 

ذو التصانيف املفيدة  ،خامتة علامء املغرب وآخر حمققيهم ،جامع أشتات الفضائل

  .العجيبة

ييس قال ِ نرش  شيخنا اإلمام العامل األثري السيد أبو  :تلميذه عبد الواحد الو 

عارفًا بوجوهها  ،كان إمامًا مقرئًا جمودًا صدرًا يف القراءات متقنا  فيها ،عبد اهلل

متقدمًا فيها عارفًا  ،والعربية ،قائاًم بعلم التفسري والفقه ،النغمة طيب ،وعللها

 ،واقفًا عىل أحواله رجاله وطبقاهتم ،حافظًا له يثدومتقدمًا يف احل ،بوجوهها

فاق يف كله  ،ذاكرًا للسري واملغازي والتاريخ واألدب ،ضابطًا لذلك كله معتنيًا به

  .أهل وقته
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كاألستاذ  ،ةل  وأخذ العلم هبا وبفاس عن مشايخ جِ  ،ولد بمكناسة الزيتون

ْوِري  وغريمها مما ذكره يف براالن    .ناجمهْيِجي  والفقيه الق 

 .والعكوف عىل تقييده ونرشه ،أنفق عمره يف طلب العلم وإقرانه

وألف يف القراءات واحلديث والفقه والعربية والفرائض واحلساب 

  .ليف نبيلةآوالعروض وغريها ت

ة بجامع مثم اخلطابة واإلما ،خطابة مكناسة ثم بفاس اجلديدة ول  

  .ومل يكن يف عرصه أخطب منه ،القرويني آخراً 

  .وله عليه تقييد نبيل ،وكان يسمع يف كل شهر رمضان صحيح البخاري

حل الناس لألخذ عنه رو ،فاس وغريها بةة طلماديه عيوخترج بني 

 ح اللسان عارفاً صيف ،حسن اإليراد والتقرير ،كان عذب املنطق ،وتنافسوا فيه

حسن  ،ةبينقي الش ،رسي اهلمة ،مجيل الصحبة ،ممتع املجالسة ،بصنعة التدريس

جمالس  حرضُت  ،والعامة اصةمعظاًم عند اخل ،عذب الفكاهة ،األخالق واهليئة

  .وانتفعت به ،الفكلها يف غاية االحت .إقرائه تفسريًا وحديثًا وفقهًا وعربيًة وغريها

وخامتة املحدثني ومل يزل باذل النصيحة  ،هو آخر املقرئنيفوباجلملة 

 ،س إقرائه عىل اجلهاد واالعتناء بأمورهوجمال هضًا هلم يف خطبحمر   ،للمسلمني

  .ورابط مرات كثرية ،حرض فيه بنفسه مواقف عديدة

فاستمر  ،امة للحراسة فمرض ورجع لفاستوخرج يف آخر عمره لقرص ك

تاسع مجادى األوىل سنة تسع عرشة  ،به إىل أن تويف إثر صالة الظهر يوم األربعاء
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واحتفل الناس  ،يوم اخلميس فاس األندلس صبح ةودفن يف عدو ،وتسعامئة

وتبعه ثناء حسن  ،وحرضها السلطان ووجود دولته فمن دونه ،بجنازته عظيامً 

ْن اوتأسفوا عليه عظياًم  ،مجيل ييِس  نْ عبد الواحد الو   ن خط  مِ نقله ها من خط  م  ِ   .رش 

الصغري وأمحد الدقون واملفتي عيل بن  بن العباسان أخذ عنه مم  و :قلُت 

ْلق ال حيصون يف ،هارون   .خ 

  :ليفه فمنهاآوأما ت

 ومواضع  ،ب ني  فيه هفوات وقعت لبهرام ،شفاء الغليل يف حل مقفل خليل

 ،من أحسن املوضوعات عليه ،أجادها ما شاء،مشكلة من املخترص

  .(1)متداول رشقًا وغرباً 

 ل به تقييد أيب احلسن  ،عىل املدونة ،وتكميل التقييد وحتليل التعقيد كم 

 ،بن عرفة يف خمترصة يف ثالثة أسفار كباراوحل مشكالت كالم  ،روييلالز

وأما  ،لهأما التكميل فقد كم   :سمعُت أن بعض  معارصيه الفاسيني يقول

  .(7)التعقيد فام حل ه 

 ه فيها عىل مواضع من كالم املراديب امفيدة ن ،وحاشية لطيفة يف األلفية، 

  .(5)العجيبة اتهقيقي وحتبمع نقل زوائد اإلمام الشاط

                                           
 ض اهلل من يعتني هبذه النفائس.   يمنه نسخ متوافرة، ومل يطبع ال هو وال رشح هبرام، ق   (1)

 (منه خمطوطات باملغرب، مل تطبع.   7)

ض و املرادي وزوان أيب اسحاق، كاام ذكار، أمحاد ساحنون، وقاد (اسمها: )إحتاف ذوي االستحقاق ببع5)

ق ضمن رسالة علمية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة.     ُحق 
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 ورشحها حسن مفيدة سامه ،بديع النظم ،يف احلساب ،احلساب يةومن:  

 (1)يف جملد  ،بغية الطالب 

  (7)وذيل اخلزرجية يف العروض 

  (5)ونظم مشكالت الرسالة 

  (4)وفهرسة شيوخه 

  (3)وحاشية لطيفة يف أربعة كراريس عيل البخاري 

  (6) بيةعىل الشاط تكلم فيه ،وال القصيدض  وإنشاء الرشيد يف 

   املطلب الكيل يف حمادثة اإلمام القيل  

                                           

 ( طبع طبعة فاسية، كام ذكر األستاذ أمحد سحنون.   1)

 ( سامه سحنون: إمداد بحر القصيد ببحري أهل التوليد، وذكر أنه مطبوع عىل احلجر بفاس. 7)

 مع رشحه للحطاب الدكتور أمحد سحنون، مع مقدمة وافية حول املؤلف.  ( طبعه5)

 ( طبع بتحقيق حممد الزاهي، عن دار بوسالمة، تونس.   4)

 ( طبعت باملغرب باسم: إرشاد اللبيب اىل مقاصد حديث احلبيب .  3)

 ( حمفوظ منه نسخ باملغرب.   6)
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 يف نحو كراس وقد وقفت  ون يف أخبار مكناسة الزيتون،توالروض اهل

 .(1)عىل اجلميع

  :ومما مل أقف عليه من تأليفه

 (7) .اجلامع املستويف بجداول احلويف 

 انسان املرفوعة اىل حرب فاس وتِلمْ املسائل احل  (5) .س 

 ورشحه ،راحل احلجازونظم م.  

 وقد  ،غري ( مائتي فائدة وترمجهانواستنبط من حديث )أيب عمري ما فعل ال

 . (4)وقفت عىل الرتاجم 

ورثاه تلميذه  ،يف فهرسته رقاله املنجو ،مولده عام أحد وأربعني وثامنامئة

 ها من نيلا تركتها لطوهلا ( ،ن أيب مجعة الوهراين بقصيدة ملحيةبالعالمة شقرون 

  .االبتهاج

                                           
 طبع باملغرب.     (1)

 خمطوط.   (7)

 (.   65/3-87ن أزهار الرياض ملقري )( مطبوعة ضم5)

( ومن أراد االستزادة واالسيتعاب يف معرفة مصنفات هذه اإلمام فعليه بمقدمة الادكتور أمحاد ساحنون 4)

 املشار إليها.  
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 هذا الكتاب
تقدم وصف الكتاب عند الكالم عن الكليات الفقهية من كالم الدكتور 

للتاريخ   ذكر  امليس عليهو ،مرتني بفاسوالكتاب قد طبع  ،حممد أيب األجفان

  .وال وصف للنسخ التي اعتمد عليها ،الذي طبعتا فيه

  :فهن  نسبة الكتاب ملص :أولا 

 ،بن غازياخملوف هذا الكتاب ضمن مؤلفات ال مل يذكر التنبكتي و

ونسبها إليه اإلمام أبو زيد الفاريس يف حاشية املخترص يف باب اإلقرار كام ذكر 

  .الدكتور أمحد سحنون

بن غازي غري إحدى النسخ خمطوطات الكتاب نسبته الوأثبتت نسخ 

لكنه  ،نايساملغربية التي أشار إليها الدكتور أمحد سحنون حيث نسبته للقايض املك

  . أهنا خطأ من الناسخة وبني  بعىل هذه النس رد  

 (1)ونقل أوله ،غازي أيضًا إسامعيل باشا يف إيضاح املكنون ابنإىل  هونسب

  :وصف األصل املعتمد عليه يف هذه املطبعة :ثانياا 

 ،فت من هذا الكتاب عىل النسختني املطبوعتني يف فاس عىل احلجرقو

   :بيان مجيعها كالتال ،ةخمطوطوعىل ثالث نسخ 

وليس عليها ذكر للتاريخ الذي طبعت  ،الطبعة الفاسية األوىل )األصل( .1

وجدهتا  ،وتقع يف مخس وعرشين صفحة ،النسخ املعتمدة عليها وال ،فيه

                                           
 (.   380/4إيضاح املكنون )  (1)
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ها بام يأيت وجدهتا نتوبمقار ،القاهرةب يةاملخطوطات العرببمعهد مصورة 

  .ة السقطل  النسخ من حيث الضبط اإلمالئي وق أدق  

ولكن قد  ،وليس عليها أي بيانات أيضاً  ،)أ( الطبعة الفاسية األخرى .7

-185-213-248-260-261-292سقطت منها عدة كليات هي 

-320-323-327وزادت عىل سابقتها بعدد من الكليات هي  ،50

ت يف هذه النسخة بعض األخطاء ح  ح  وقد ُص    277-25-244-56

قسم  –وقد وجدهتا بدار الكتب املرصية  ،ابقةاإلمالئية التي وقعت يف الس

  .(23929املطبوعات )ب

 مالك، فقه 102)ب( حتت رقم  بدار الكتب املرصية ةنسخة خمطوط .5

 ،وهي نسخة غري حمررة وال متقنة ،ن جمموع مل يذكر فيه اسم الناسخمض

استفدت منها يف قراءة بعض الكلامت غري   ولكن (1)كثر فيها السقط

وزدت منها ثالثة كليات  ،افة بعض الكلامت املقيمة للنصالواضحة وإض

 .513-744-36هي 

د( ضمن املخطوطات التي اقتنتها مؤجرًا  نسختان خمطوطتان )ج، .4

  .انياتمن موري ،اجلامعة األردنية

                                           

-185-172-176-113-114-36-27-64-65-73-18-3-4-7( سااقطت منهااا الكليااات:1)

703-774-750-725-726-722-780-731-737-508-574-576   . 
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حداهن إويبدو أن  ،وليس عىل النسختني اسم للناسخ وال تاريخ للنسخ

 بل ،توجد هبام أي زيادة للكليات وال ،ا من أصل واحدتأو نقل لألخرى،أصل 

  .أنقصتا بعض الكليات املثبتة من باقي النسخ

أرجو أن يكون  يلكن ،وللكتاب نسخ أخرى مل أمتكن من احلصول عليها

 واهلل ،من متن الكتاب كبري يعوزه نقص   وال ،يف صورته هذه عىل أفضل األحوال

  .للصواب قاملوف

  :عملي يف الكتاب
وقابلت النسخ  هن،التي هي أفضل ،الفاسية األوىل قمت بنسخ الطبعة .1

، وأصلحت ما كان خطأ فيها منها وأضفت ما سقط   ،األخرى عليها

  .بواسطة النسخ األخرى

  .الكليات ورقمُت  ،املناسبةوضعت عالمات الرتقيم  .7

أمهلت ذكر الفروق بني النسخ مما ال يؤثر يف املعنى، وجريُت عىل طريقة  .5

املخطوطة، وقد بينُت فيام سبق أن بعض النسخ  مجع النص من النسخ

، ومل أرش إىل األخطاء املوجودة يف زادت بعض الكليات، فأثبت اجلميع

 .طباعة األصل

 ،إنه ول ذلك ،ل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجههأأساهلل تعاىل  و

 واحلمد اهلل رب العاملني. 
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 مصورة الورقة األوىل من الطبعة الفاسية
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 الورقة األخرية من الطبعة الفاسية مصورة
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 مصورة الورقة األوىل من املخطوط املوريتاين باجلامعة األردنية
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 مصورة الورقة األخرية من املخطوط املوريتاين
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

امة هقال الشيخ الفقي  ،اإلمام النبيل العامل العالمة الراوية واملجد الفه 

تغمده اهلل  ،أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن غازي العثامين املكتفي ،ترمجان الفقهاء

 :آمني،برمحته

وأستعينه عىل ما يرضيه  ،حمد اهلل محدًا يرصف النية إليهبهذا كتاب أبدأه 

  .ويرتضيه من مشكور الفعال من صواب املقال،

 ار يوعىل آله وأصحابه الكرام األخ ،وأصيل عىل نبيه حممد املختار

 ،ىل ما حرضي من كليات املسائل اجلارية عليها األحكامإفيه  قصدُت 

وإىل كل مجلة كافية وداللة  ،ىل ما يط رد أصله وال يتناقض حكمهإمنها  صدُت ق

 .يدين من بعيد ريٍب قو ،قليل يدل عىل كثري وإىل كل   ،ماضية

وما جرى عليه عمل  ،ها عىل املشهور من مذاهب العلامء املالكيةبنيتُ 

نرجوا به ثواب اهلل اخلالق  ،فيه عىل غري املرتىض هُت ب  نوربام  ،ت األئمةالسادا

  .ابعذمن ال ذالواهب الواحد الصمد املنق
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حني توجهنا  ،وكان سبب مجعنا هلا إقامتنا يف بعض األيام بطريق تامسنا

 ،حني طلبوا منا ذلك يف أوائل عام ثالثة وتسعني وثامنامئة ،لإلقامة مع الشاوية

  .ساملًا من نزغات الشيطان وحزبه ،هلل ذلك خالصًا لوجهه الكريمجعل ا

وحيسن نيته بالقول  ،عىل هذا الكليات فليتلقاها بالقبول قف  و   نْ فم  

ويصلحه بام يليق  ،ويلتمس ملا جيد فيها من وهم وخلل أحسن املخارج ،واملقول

أعاذنا اهلل  ،عصومصم من اخللل والوهم أحد إال املعإذا ال يُ  ،من أمهات الدواوين

  .وإياكم من اهلم واهلموم

وال حول  ،الرصاط املستقيم إىلإذ هو اهلادي ،وأسال اهلل اخلالص اجلميل

  .وال قوة إال باهلل العيل العظيم
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 كتاب النكاح

رنا إذا قد   :جيوز اجلمع بينهام من ذوات املحارم يف النسب ال نْ كل م   .1

فال  ،ألحدمها أن يتزوج األخرى ل  إحدامها ذكرًا واألخرى أثنى و ال حي

ل  ألحدمها أن يتزوج من األخرى جاز اجلمع . جيوز اجلمع بينهام وإن ح 

  .بينهام من رجل

تمع من رجل وامرأة عىل ثدي امرأة واحدة أو لبن رجل واحد جكل من ا .7

  .وقعت احلرمة بينهام بذلك

 ،دون املسيس ،كل نكاح انعقد بصحة بني الزوجني فإن املرأة حترم بذلك .5

وأما  ،م أمها بذلكروعىل ولده وإن سفل وحت ،عىل أب الزوج وإن عال

  .م إال باملسيسربنتها فال حت

كل نكاح فاسد اختلف الناس فيه فحكمه حكم الصحيح يف حتريم من  .4

  .واملتفق عليه ال حتريم فيه إال باملسيس ،تقدم

 حالل يف اإلماء فحكمه يف احلرمة والتحريم  .3
ٍ
  .حكم النكاحكل وطء

 بشبهة حمكمة يف احلرمة مثل ما تقدم يف النكاح الصحيح .6
ٍ
  .كل وطء

  .كل ف ْرج يستربأ من مسيس فال حيل وطؤه حتى يربأ الرحم .2

 .امرأة يف عدهتا وأصاهبا فيها فال حتل له أبداً  (1)كل من نكح .8

ْن  .3   .امرأته فال حتل له أبداً  العنكل م 

                                           

 ( يف ب:وطأ.   1)
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  .فال حيل نكاحها .كل أمٍة عىل غري دين اإلسالم10

تها حتى حيرم فرج خ. كل من وطأ أمٍة بملك اليمني فال حيل له وطء أ11

  .املوطوءة

ٍص ال تستطيع 17     ام أو ب ر  .كل زوج ابتيل بعد عقد النكاح بجنوٍن أو ُجذ 

  ، بعد أن يؤجل سنة للمداواة.الزوجة املقام معه فرق بينهام للرضر

  .م طلقت عليهو  ال  ت اعىل زوجة بعد األجل وال ق. كل زوج عجز عن اإلنفا15   

ومقبل البناء عن دفع الصداق ُطل   . كل زوج عجز14    ت لو    .ق عليه بعد األجل وال 

  .أبيه انفسخ نكاحهام أو زوج ه. كل من اشرتى زوج ُأم  13   

ي نة تشهد  ،. كل من ادعى نكاح امرأة وله ثالث نسوة فأنكرته16    له وال ب 

ى عليها النكاح ناح له أبفال ي ،بذلك ع     .يتزوج خامسة حتى يطلق املد 

 .كل زوجني اختلفا بعد العقد وقبل البناء يف مقدار الصداق حتالفا وفسخ12   

 النكاح بينهام. 

  .أشكل عىل احلاكم أمرمها بعث هلام احلكمنيكل زوجني . 18   
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وال مرياث فيه  ،ه فسخ بغري طالقورسوله عىل حتريم. كل نكاح نص اهلل 13   

  .قبل الفسخ

واملرياث  ،. كل نكاح اختلف العلامء فيه فالطالق فيه قبل الفسخ الحق70   

  .واجب

  .. كل نكاح فسخ قبل الدخول فال صداق للمرأة فيه71  

. كل نكاح فسخ بعد الدخول من غري أن يكون ألحد الزوجني خيار يف 77   

  .ولو كان فيه خيار ألحدمها جلاز ،جها تزوجيها يف العدةإبقائه فال جيوز لزو

وإن وجب نصفه فال  ،. كل نكاح وجب فيه الصداق أمجع وجبت فيه العدة75  

  .عدة فيه

. كل من اشرتط عليه يف عقد النكاح رشط بمغيب أو سكني أو أن ال يتزوج 74   

ى فالنكاح صحيح والرشط غري الزم قًا بطالٍق أو ل  ن يكون معإال  أ ،أو أن ال يترس 

  .عتق

. كل من لزمته يمني بطالق أو عتق يف زوجة يف عقد نكاحها أو يف غريه 73  

  .به ما بقي من طالق ذلك امللك يشء فط ل ق زوجه ثم راجعها مل يزل ملزوماً 
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. كل ما اشرتته املرأة بصداقها من جهازه وما يصلح للبناء هبا كان نصفه 76  

يليق بجهازها كان للزوج نصف ما  وإن اشرتت ما ال ،ق قبل البناءللزوج إن طل

  .دفع

. كل امرأة طلبت البناء من زوجها وامتنع الزوج من ذلك وجبت هلا النفقة 72  

  .والكسوة من حني الطلب

ن. كل وطء حرام ال حُي 78   ن النكاح الصحيح مع حصول  ،ص  وإنام حُيص 

  .لاإلسالم واحلرية والبلوغ والعق

قدها م ع  مة زوجت بعرض أو من ذي رٍق أو ذي عيب أو تقد  ييت . كل بكرٍ 73  

  .فال بد من نطقها بالرىض ،ت أو عنستد  ش  عىل إذهنا أو رُ 

ت . كل امرأة50  ض  بأن قالت لكل  ،من وليها أي ،لكل واحد من األولياء فو 

جني ممن أحببت :واحد منهم  ،ي لألول عقداً فعقد عليها كل واحد منهم فه ،زو 

  .رهخغري عاملٍ بتأ ،ما مل يدخل الثاين هبا
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  الطَّالق

قة يملك الزوج هبا رجعتها كانت النفقة هلا عليه ما دامت يف العدة، . كل مطل  51

  .بخالف من ال يملك رجعتها فال نفقة عليه إال أن تكون حامالً 

قة والكسوة من  إن رضيت بالنف ،ذات أب كانت أو مهملة :ةر. كل حمجو57

د  ذلك ،ماهلا خمافة الطالق من زوجها كان هلا ذلك   .ومل يكن لوليها ر 

ة فالسكنى هلا عىل الزوج واجبة.كل مُ 55   .ولو كان الطالق بائناً  ،عت د 

 :بخالف من قال ،هي طالق فال يلزمه يشءف. كل من قال: كل امرأة أتزوجها 54

  .ويربأ من ذلك بكفارة واحدة فإنه يلزمه، ه،كل امرأة يتزوجها فهي عليه كظهر أم  

ارية واملعتقة بمطلقة بعد الدخول فلها املتعة إال املختلعة واملالعنة وامل ل. ك53

  .حتت عبد ختتار نفسها

ةً  مطلقة التزمت لزوجها نفقة   ل. ك56 فامت  ،معلومة ولدها منه عند طالقها مد 

 . (1)تعطيه مشاهدة  ،بقية املدة الولد قبل متامها لزمها اإلنفاق لألب يف

  .. كل مطلقة قبل الدخول ال متعة هلا إال التي مل يسم هلا الصداق52

                                           

 ( يف ج، د: مشاهرة.   1)
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ة خريها الزوج فلها اخليار ما مل تقم من املجلسخم. كل 58 ثم رجع مالك . ري 

   .بن القاسماوباألول قال  ،مل توقف وقال:ما

  .ولزمته طلقة ،. كل بائع زوجته بانت عنه بذلك53

فال يلزمه ذلك إال أن  ،ثم تزوجها ،أنت عيل  كظهر أمي :. كل من قال ألجنبية40

 الء والرجعة.يبخالف اإل ،إن تزوجتك :يقول

أو عل ق طالقها بأمر  ،. كل من أشهد عىل نفسه أنه إن طل ق زوجه فقد ارجتعها41

  .مل يكن ذلك رجعة ،جتعهارا قدففأشهد عند سفره أنه إن حنث 

لو  ،يف العدة مل يكن ذلك رجعة ،بعد متام العدة ،من ادعى الرجعة . كل47

 صدقته الزوجة.

. كل مطلقة تزوجت بعد متام العدة فادعى املطلق أنه كان ارجتعها يف عدهتا 45

  .فإهنا تفوت بدخول الثاين ،وأثبت ذلك

امالً هر وادعى أهنا كانت حشثالثة أ ق ماتت املطل قة عنده بعد متام. كل مطل  44

ه م ،فله املرياث غ  ْن ناز    .عٍ د  وم 

وللغرماء بيعه يف دينهم بناًء عىل  ،السكنى بمكان زوجهاهلا . كل متوىف عنها 43

  .تباع حتى تتم العدة وعىل مراعاهتا ال ،ىأن الطوارىء ال تراع
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ْن طل ق طالقًا غري بائن كانت له الرجعة ما46   .مل تنقِض العدة . كل م 

 من غري نية ال ترجع  الزوجة به. كل مرا42
ٍ
ثم  هويستربهيا من وطئ ،جع بوطء

املذكور ثم أوقع  هفإن متادى عىل وطئ ،العدة األوىل مل تنقضِ  يرجتعها بعد ذلك ما

  .طالقًا فإنه يلزمه عىل األ ظهر

 :ثم بعد يوٍم قالت ،. كل مطل ق ارجتع زوجة يف العدة بحرضهتا وصمتت48

  .قمل ُتصد   ،ام يشبه أن ينقيضفي ،كانت انقضت عديت
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 احَلَضاَنة

حتى يبلغ الذكر وتتزوج اجلارية ويدخل  ،هبا . كل حضانة وجبت فاألم أحق  43

  .هبا الزوج

ت ،. كل حضانة سقطت لتزويج احلاضنة ودخوهلا فال تعود30   .وإن ُطل ق 

ت سقط ،القرص مسافة إىل. كل حاضنة يريد ول املحضون عليه انتقاالً 31

  .باالنتقال مع ول حمضوهنا إال أن ترىض حضانتها،

ْن وجبت عليه نفقة  37 وطلب أن يطعم  ،وهو قليل ذات اليد ،ألوالده . كل م 

  .كان له ذلك ،حاضنهم إىلأوالده عنده ويبعثهم 
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 الِعدَّة

 ،هبا أم ال كانت مدخوالً  ،ة حرة فعدهتا يف الوفاة أربعة أشهر وعرشاً . كل معتد  35

  .ة كانت أم كبريةصغري

  .. كل حامل فعدهتا يف الوفاة والطالق وضع محلها34

ة احلرة إال نصف احلرة احلامل. 33 ٍة متوىف عنها فعدهتا مثل نصف عد   . كل أ م 

 دًا. ب التي مل حتض فثالثة أشهر تعإال   ،ا ثالثة أطهاررة مطلقة فعدهت. كل ح36

  . (1)سنة. كل حرة مطلقة مسرتابة الطالق فعدهتا 32

  .تسعة أشهر فعدهتا . كل حرة مسرتابة متوىف عنها38

والفرق بني مسرتابة الطالق ومسرتابة الوفاة أن عدة الوفاة قبل  

  .االسترباء

الريبة يف الوجهني رجعت  (7)ادت هباوعدة الطالق بعد االسترباء، فإذا مت 

ل   ،مخسة أعوام إىل   .واجت لألزفإذا كملت ارتفعت عنها الريبة وح 

                                           

( يف األصل: )مسرتابة الطالق ومسرتابة الوفاة فعدهتا سنة( وهو خيالف الكلية التالية، فأصلحته بناًء عىل 1)

 .    704ما يف أصول الفتيا ص 

 ( يف األصل إليها، واملثبت من د.   7)
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ئها ولو ربْن زال ملكه عن أمة ثم عاد إليه فال حيل له وطؤها حتى يست. كل م  33 

  .ى أو صبياً ثنكان املشرتي أ
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 وعــُيــُالب

فال جيوز  ،فقة انعقدت عىل ظاهر الصحة ثم تبني  خالف ذلكص. كل 60

 .ايعني الرىض عىل إبقائهابللمت

مل تأت بالثمن يف يوم كذا أو إىل أجل إن :يف عقد البيع  للمبتاع.كل بائع قال 61

 .فالرشط باطل والبيع الزم ،كذا فال بيع بيننا

اإلشهاد يطالبه بالثمن  د.كل بائع أشهد للمبتاع باخلرص من الثمن ثم قام بع67

ل ف  ،إنام أشهدت باخلالص ثقًة مني بك :ويقول إن قام عليه البائع  املبتاعح 

  .هوإال فال يمني علي ،بقرب اإلشهاد

د يل ُينادي يف األسواق عىل سلعته فيزيده فيها شخص زيادة ال يز. كل دال  65

  .فال ينفعه ذلك ولزمته السلعة بام زاد ،ثم يبدو للزائد الرجوع ،غريه عليه

  .. كل طعام كان ثمنًا للبيع فال جيوز بيعه قبل قبضه64

ع لصاحب دينه ف ،. كل مديان ت رت ب عليه دين من بيع أو نكاح أو غريه63 ترب 

 قبل أجل
ٍ
  .ألنه من باب هدية املديان ،الدين فال يلزمه ما تربع به  بيشء

، . كل من وجب له طعام من بيع إىل أجل عىل رجل فال جيوز بيعه قبل قبضه66

 .وكذلك يف الشفعة واملرابحة ،ألهنا ليست ببيع ،قاله فيهإلابخالف 
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بخالف  ،ته قبل القبض من البائعبي. كل ما بيع عىل الكيل والوزن فمص62

  .اجلزاف

. كل من اشرتى أرضًا هبا زرع ظاهر جاز للمتباع اشرتاطه يف البيع بخالف 68

  .خالفًا لسحنون الذي جييزه ،اشرتاط نصفه

والجيوز اشرتاطه  ،. كل من اشرتى أرضًا هبا زرع مل ينبت كان الزرع للمبتاع63

  .للبائع

وما  ، ثلث اشرتى شيئًا من الرتكة نظر السلطان فيه. كل ويص عىل أيتام أو يف20

  .بته من الويصيأصابه قبل النظر فمص

خر فال حيل  . كل ما يكال من الطعام وكان صنفاً 21 خر أو مما ال يد  واحدًا مما ُيد 

  .متامثاًل وال متفاضالً ال  ،رطبه بيابسه

  .حتى يعلم التفاضل وز فيه التفاضل فال جيوز بيع يشء منه بيشءجي. كل ما 27

  .ولو يدًا بيدال جيوز بيعه باحليوان من جنسه  . كل حلم25

تان بالشاة يكاحل ،متفاضاًل يدًا بيد فال بأس ببيع حيه بمذبوحةجاز . كل حلم 24

  .املذبوحة
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ُجل بدين فال جيوز للمح ل. ك23 ل عليه أن يأخذ إال ما كان امن ُأحيل عىل ر 

  .أحاله جيوز أخذه ممن

د لعقٍد أو لوقٍت فالقيمة فيه إذا فات26  .. كل بيٍع ف س 

د ل22 ْينُهتثمنه لزمت فيه القيمة إذا فا. كل بيٍع ف س    .ت ع 

فال جيوز  ،. كل مبيع حارض للمجلس غائب عن العني متكن رؤيته بغري فساد28

  . رؤيةريبيعه من غ

  .تفيته حوالة األسواق. كل مبيع ظهر به عيب فال 23

ٍض بدين . كل 80 ر  وات عينه فإنه حيط فبعد  أجل فظهر باملبيع عيب   إىلمبتاع ع 

  .عن متباعة من الثمن بقدر نسبة قيمة العيب من قيمة املبيع

  .بته من البائعي. كل بائع دل س بعيٍب فهلك املبيع من ذلك فمص81

 فال رد   ،ال يعلم إال بعد الشق فيوجد بداخله عيب   ،ق  اش  يُ ا. كل يشء يشرتى ف  87

وإنام يرد مما عملت  ،اخِلْلقة لِ صك إذا كان ذلك يف ألاع عىل البائع بذتبللم

  .األيدي

ًة للفراش فثبت أن أبوهيا أو أح85 كان له  ،مها كان به ُجذامد. كل من اشرتى أ م 

 ردها بذلك.
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  .. كل من اشرتى شيئًا رشاء فاسدًا ففات فعليه فيه القيمة84

بخالف ما  ،بته من املشرتيي الصحة فهلك بيد البائع فمص. كل بيٍع انعقد عىل83

  .انعقد عىل الفساد
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 حـْلــالصُّ

  .حكم البيع هحكمفنازعني ت. كل صلح عىل اإلقرار من امل86

خالفًا  ،وجدت عىل الثمرة فاملعترب فيها ثلث الثمن ال ثلث الثمرة حةٍ . كل جائ82

  .ألشهب

ْت ا متام بيع األصول الثمرة التي كانت ُأب . كل مبتاع اشرتى من البائع بعد88 ر 

ة أحاطت بجميعها أو ببعضها مل يكن له حع فأصابتها جائيعند البائع قبل الب

  .رجوع عىل البائع بذلك

ب رة اختلف مع البائع يف إب ارة الثمرة هل كانت رتٍ . كل مش83  ألصل فيه ثمرة ُمؤ 

خالع به ملوكذلك العبد املنكح وا ،لبائعيوم البيع مؤبرة أم ال ؟ كان القول قول ا

  .كذلك يف العبد املقال عنهو ،دم عمدٍ  واملصالح به عن

عيٍب قديم كان املشرتي  . كل مشرٍت حدث عنده عيب باملبيع واط لع عىل30

أو يتامسك ويأخذ قيمة العيب  ،باخليار بني أن يرد  ويعطي قيمة العيب  احلادث

  .القديم

جيوز له أن يدخلها حتى يكون  أن يبيع يف أسواق املسلمني فال. كل من أراد 31

  .عارفًا بأحكامها فيها
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  .. كل بائع عبد من مرياث أو باعه سلطان فهو بيع براءةٍ 37

يف  :وقيل ،رث فهو بيع براءة يف الرقيق وغريها. كل ما باعه احلاكم أو الو35

  .الرقيق خاصة

 وأ ،ع إن كان قائامً فدامها فإنام يرجع بام دإح حق  ست  . كل بائع سلعة بسلعة تُ 34

  .أو بقيمة ما استحق ،بقيمته إن كان فائتاً 

وريض به  هلهِ  املبيع ثم علم اجلاهل ما كان ج  ني. كل بيع جهل فيه أحد املتبايع33

 .خالفًا ألشهب ،صح  البيع

  .اشرتط عىل املشرتي نصف ماِل عبده فبيعه باطل د. كل بائع عب36

  .تاعبللبائع إال أن يشرتطه املفامله بائع عبٍد له مال . كل 32
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 الشُّْفَعة

وإن تعدد الرشكاء كانت بينهم عىل  ،فله الشفعة حظاً . كل رشيك باع رشيكه 38

تسليم من  :بن حبيباوقال  ،م أحدهم كانت لباقيتهمفإن سل   ،همئابقدر أنص

  .وجه الرفق باملشرتي اختص املشرتي بنصيبه سل م عىل

قبل أن يعلم قدر الثمن كان خمريًا بعد علمه بقدره يف  ع. كل شفيع استشف33

  .األخذ أو الرتك

أنه  ظننُت  :. كل من سل م الشفعة قبل أن يعلم مقدار الثمن فلام  علمه قال100

وكانت له الشفعة عىل ما قاله  ،وكان من حقه أن يثبت ،بيع بثمن مثله فال شفعة له

  .بن يونسا

  .ل شفيع غاب عن موضع البيع فهو عىل شفعته إن قدم ولو طالت غيبته. ك101

وجبت هلم الشفعة ثم قام من رشد منهام  (1). كل صغري أو سفيه أو أيتام 107

يف سنة البيع عمل عليه يوم قيامه إن كان له يف  وأراد األخذ نظر ما كان أحظى له

 .اللخمي هقال ،تلك السنة مال

                                           

 ت: بكر.    ( يف جا،1)



 لإلمام ابن غازي العثماني املكناسي                                                      ة ــــهيـات الفقــيــــــالكل
40 

شقص من دار كان لرشيكها الشفعة  ىلأو خالعت ع . كل امرأة تزوجت105

  .بالقيمة

وقال  ،اشرتيت مقسوماً :تنازع مع مشرتي املبيع بأن قال املشرتي . كل شفيعٍ 104

 .كان القول قول  الشفيع ،مشاعاً  :الشفيع
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 الِقْسَمة

  .بخالف العكس ،. كل قسمة جرب الرشيك عليها جازت القرعة فيها103

 هقال ،ه الكيلبخالف ما أصلُ  ،قسمته بالتحريلوزن جازت . مل ما أصله ا106

  .بن القاسم منع فيهاماو ،سحنون

الرداءة جاز مجعها وتقارب بعضها من بعض واتفقت يف اجلودة  . كل أرضٍ 102

  .يف القسمة

  .وعكسه جيمع ،. كل ما ُيْسل م منه واحد يف اثنني فال جيمع يف القسمة108

  .ت بعد قسم تركته فسخت القسمة من أجله. كل ديٍن طرأ عىل مي103

  .رشيكه قسم مال عبٍد بينهام مل جيرب الرشيك عىل ذلكمن . كل من طلب 110

. كل قسمة بني ورثة أو ورثة ورشيك ملوروثهم جيمع فيه ألهل السهم 111

  .ثم يقسم ذلك السهم بني أربابه ،الواحد
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 الشَِّرَكة

كاء فيها مثل ما أبرأ صاحبه من رأس . كل رشكة أبرأ كل واحد من الرش117

  .والربح بينهام ،املال والعمل فهي صحيحة

به من الزرع فنبت زرع ي. كل رشيكني يف الزراعة زرع كل واحد منهام نص115

ْن نبت زرعه عىل  ،أحدمها ومل ينبت زرع اآلخر كان النابت بينهام ويرجع م 

وإن كان مدلسًا رجع غري  ،ن مدلساً بني قيمة النابت واآلخر إن مل يك (1)صاحبه بام 

  .لة ونصف كراء األرضياملدلس عىل اآلخر بنصف املك

  .. كل رشكة صحيحة لزم فيها أحد الرشيكني حق فصاحبه ملزوم بذلك114

  .. كل رشكة وقعت بسلٍع عىل تقويم فهي صحيحة113

م من اآلخر 116 ض مقو  ر  فهي . كل رشكة وقعت بدراهم من أحد الرشيكني وبع 

  .بخالف ذهب من أحدمها ودراهم من اآلخر ،جائزة

  .. كل معروف فعله أحد الرشيكني فصاحبه غري ملزوٍم به112

كان رشيكًا فيه بام زاد الصبغ  ،بعد أن صبغه به عيباً  د  ج  لثوب و   . كل مشرتٍ 118

  .فيه ال بقيمة الصبغ

                                           

 ( يف األصل: فيام، واملثبت من ت،جا،د.    1)
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 نــْــالَّره

ملرهتن حتى يوىف مجيع حقه ومل . كل رهن حمبوس يف حق فال ينزع من يد ا113

  .منه درهم (1)يبق 

ط فيه آخذه بيعه عند حلول أجله جاز رشطه ونفذ بيعه ما مل 170 . كل رهن رش  

 فيه. (7)جياف

خالف ما أنفق عىل ب ،نفقة فهو هبا أسوة الغرماء ه. كل رهن أنفق  عليه مرهتن171

أ عىل غريهسقي شجر فإنه يُ    .بد 

  .بيده مساقاة أو مستأجرًا فحوزه األول كاٍف  . كل من رهن ما177

  .ه هلا إن علم األول وريضرهٍن جاز رهنُ  ة. كل من رهن فضل175

. كل من رهن نصف ما تغاب عليه فال ضامن عىل املرهتن إال يف النصف 174

 املرهتن خاصة. 

. كل من رهن جزءًا مشاعًا من ملك من أمالكه منع من بيع قيمة بقية ذلك 173

  .لك قبل حلول الدينامل

                                           

 ( يف ت،جا،د: ولو بقي.    1)

 ( يف ت،جا: حياب .    7)
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. كل من رهن رهنًا وحازه املرهتن ثم أذن للراهن يف كراء الرهن أو سكناه 176

  .رتبطل حوزه وإن مل يسكن ومل يك

. كل من رهن رهنًا وحازه املرهتن ثم باعه الراهن صح بيعه إن عجل الدين 172

  .للمرهتن

م باع الراهن األصل قبل . كل مرهتن ألصٍل يف دين له عىل الراهن إىل أجل ث178

  .وال يلزم الراهن بتعجيل الدين كام يلزم يف احلوز ،حوز املرهتن له فالبيع نافذ

ومل  ،ض الراهن للمرهتن يف بيع الرهن جاز تفويضهو  . كل من رهن رهنًا وف173

  .يكن للراهن عزله عن ذلك حتى يستويف دينه كامالً 

لراهن عىل املرهتن ضامنه فرشطه . كل من رهن ما اليغاب عليه ورشط ا150

  .باطل

بحرق دكانه وبعادة الناس جعل  ة. كل من رهن ما يغاب عليه وقامت البين151

وادعى أن الرهن كانت بدكانه وأنه احرتق فيها كان القول  ،نهمكأمتعتهم يف دكا

  .قوله

 ،. كل راهن اختلف مع املرهتن يف مقدار الدين فالقول يف ذلك قول املرهتن157

  .ما مل تزد دعواه عىل قيمة الرهن
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 احَلْبس

. كل حبس كان صاحبه يليه حتى مات بطل احلبس ولو كان يرصف الغلة 155

 يف مرصفها.

. كل حبس حبسه صاحبه عىل معني طول حياته أو إىل مدة معلومة كان 154

  .ىحكمه حكم العمر

نات يف ذلك الب (1) [ولد]. كل من حبس عىل ولده وولد ولده مل يدخل 153

  .احلبس

  .سم ُوِقف  عىل إذن رشيكهق. كل من حبس شقصًا مما ال ين156

ناث فرشطه رتط يف مرجع احلبس املفاضلة بني الذكور واإلش. كل من ا152

  .باطل وقسم عىل املساواة

ل ولد يولد لولده ف158 ل ته يف غ. كل من أوىص بتحبيس ملك من أمالكه عىل أو 

  .وبه أفتي ،رثة املويصخالل تزايد الولد لو

. كل من حبس عىل يشء من مصالح املسلمني وتعذر املرصف رصف 153

 .احلبس يف مثل ذلك

                                           

 ( زيادة من بقية النسخ.    1)
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 اهِلَبة

ما مل يداين  حدهو. كل من وهب هبة وحيزت عنه فال يعترصها إال األب 140

  .واألم كذلك ما دام األب حياً  ،عليها أو ينكح (1)الولد

  .ا الثواب فرشطه عامل. كل من وهب هبة ورشط فيه141

بخالف  ،وادعى أهنا عىل الثواب فدعواه باطلة(4). كل من وهب هبة لفقري 147

  .الغني إذا رئي منه أنه أراد ذلك

ما خال  ،ويكفي فيه اإلشهاد ،نيه فحوزه عاملب. كل ما وهب األب لصغار 145

  .هلايٍّ الدنانري والدراهم واملكيل واملوزون واملعدود فال بد من حوز أجنب

. كل من جاز لولده الصغري هبة وخرج الولد من الوالية ومل خيرجها من يد 144

وكذلك إذا سكنها الوالد قبل خروج الولد من الوالية حتى  ،والده بطلت اهلبة

  .مات فيها

. كل من وهب هبة لشخص وأقر الشخص بقبضها مل ينفعه ذلك اإلقرار 143

ضها يف حياة بقب ة أن تشهد للموهوب له بينوصارت بعد موت املقر مرياثًا إال

  .الواهب

                                           

 ( يف األصل:يزاين إال له، واملثبت من ت،جا،د.    1)

 ( يف األصل:لفقر، واملثبت من ت،جا.    4)
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ْن وهب أرضًا يف غري أبان احلراثة وال هلا غلق تغلق به فحيازهتا 146 . كل م 

  .واإلشهاد يف ذلك كاٍف  ،قبوهلا

  .له عىل رجل وأقبض الصك للموهوب له صحت اهلبة . كل من وهب ديناً 142

  .هي لآلخرفآخر وحازها اآلخر  . كل من وهب هبة لرجل ثم وهبها لرجلٍ 148

. كل من وهب دار سكناه لولده وقدم من حازها فمتى رجع إليها الواهب 143

  .ومات فيها بطلت اهلبة

 ،متعددة وسكن واحدة منها وهي تبع هلا صح مجيعها . كل من وهب دوراً 130

  .ساكن إن أسكن اليسري منه صح مجيعهاموكذلك دار ذات 
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 التَّْفليس

إال أن يرىض  ،ه أحق بهرب  ف تفليسهكل مفلس وجد بيده ما اشرتاه قبل . 131

 .بخالف املوت هو يف ذلك أسوة الغرماء ،الغرماء  بإعطاء الثمن فيكون هلم

أحق باليشء املصنوع يف  ع. كل صانع استوجر عىل عمل صناعة فالصان137

  .املوت والفلس ما مل يسلم الصانع اليشء املصنوع لربه

ل مديان أراد السفر كان لرب املال منعه إذا كان دينه حيل له يف خالل . ك135

حيل يف خالل  بخالف ما ال ،يبتهغه ديونه يف لإال أن يوكل من يويف  ،ذلك السفر

فيحلف له  ،إال أن يكون يتهمه أن يغيب أكثر من أمد دينه عهسفره ال يكون له من

 .عىل نقيض دعواه

ل ف كل شاهد و . كل مفلس قام له134 احد بحق وأبى أن حيلف مع شاهده ح 

  .واحد من أرباب الديون وأخذ حصته

إال بعد يمينه أنه مل يقبض منه  ص. كل من ثبت له دين عىل مفلس فال حيا133

  .اآلن وأنه مل يزل عىل الغريم إىل ،ئًا وال أسقطهيش

كذلك و ،. كل مفلس وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة فال يلزم بقبوهلا136

ة أو تطوع عليه بسلف فال يلزمه أخذ الشفقة و القبول عإن وجبت له الشف

  .السلف
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بخالف من  ،بعد قيام الغرماء عليه ألزم بحميل باملال فلساً  . كل من ادعى132

 .مهدْ ثبت عُ 

فادعى أنه ال ناض له وطلب التأخري ليبيع عقاره فال  ب بدينٍ لِ . كل من طُ 138

  .ناض له إن كان تاجراً ر حتى حيلف أنه ال خيؤ

. كل من طلب بدين وادعى لعدم وادعى أن صاحب احلق يعلم ذلك 133

  .خالفًا للخمي ،وجبت له عىل صاحب اليمني

فال يقبل منه ذلك حتى يثبت سبب  ،. كل من علم مأله وادعى العدم وأثبته160

  .ضياعه

مًا عىل د  كان صاحب األرض مق ،ثم فلس ،أرضًا وزرعها ىرت. كل من أك161

  .يف الفلس خاصة :وقيل ،ر الغرماء يف املوت والفلس ما دام الزرع هبائسا

إال أن  ،ى دارًا أو حانوتًا ثم فلس كان رهبا أحق ببقاء املدةرت. كل من أك167

   .كرائها الغرماء بدفع يرىض

  .أسوة الغرماء يف املوت والفلس ُف كان املسلِ  ،. كل من تسلف ماالً ثم فلس165
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 اقــَقـْحاالسِت

ُخري  املستحق يف إعطاء  ،. كل من بنى يف أرٍض اشرتاها ثم استحقت من يده164

أغرم له قيمة  :اينفإن أبى قيل للب ،ياهنانقيمة البناء قائاًم للباين ويأخذ أرضه بب

  .فإن أبى كانا رشيكني،األرض براحاً 

ا خمريًا هبركان  ،اثم استحقها رهب ،. كل غاصب غصب جارية وغاب عليها163

  .بخالف العبد ،يف أخذها أو قيمتها

مة قي . كل من غضب دارًا أو حفر فيها مطامر ثم استحقها رهبا مل يلزمه166

  .ألهنا ال قيمة هلا بعد الردم ،املطامر

ار كان تحق استحقها قبل اإلب  ساها ثم قدم مرت. كل من زرع أرضًا اك162

  .بار مل يكن له يشءوإن قدم اإل ،للمستحق كراؤها

من أو املثمون فإن املستحق من يده ث. كل من باع شيئًا بثمن فاستحق ال168

  .أو بقيمته أو بمثله إن كان فائتاً  ،يرجع بام أعطى إن كان قائامً 

ثم استحق املشرتي فلريجع بام  ، ثم نقد دارهمري. كل من اشرتى شيئًا بدنان163

  .رجع باملعقود عليهبخالف من نقد سلعة فإنام ي ،نقد
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، أنه كان غصب األمة ئالواط تثم أقر ،. كل من وطيء أمة وأتت بولدٍ 120

، وحلق به الولد   .حد 

إليهم حتى انتهبوا املنزل ومل  ونظرين. كل غائر عىل منزل تعديًا والناس 121

خالفًا ألشهب  ،كان عليهم اليمني عىل مقدار ما محلوا ،دار ما محلواقيشهدوا بم

  .الظامل أحق باحلمل عليه :الوق

ثم  ،. كل من أوىص بوصية وجعل النظر يف تفريقها للمساكن عىل يد رجل127

ويص به لرجل فال ضامن عىل الويص فيام فرق إن مل يعلم )ال ثبت ملك املويص

 .(1) بيع كان أحق به بالثمن ( وما ،الرتكة اقيوأخذ املستحق ما وجد من ب

فإن  ،ة والردز املستحق باإلجاُخارب   ،من يده املشرتي ق  حِ استُ  رتٍ ش. كل م125

  .اختار اإلجازة اتبع البائع بالثمن

ت تركته وتزوجت زوجته م  س  بموته وعدة ورثته وقُ  ة  . كل من شهدت بين124

وما بيع كان أحق  ،خذ ما وجد من تركتهأ فإن اعتذرت البينة بشبهة ،ثم قدم حياً 

 .وترد له زوجته ،بالثمن

                                           

 إن مل يعلم الويص أحق به.      ( زيادة من ت،ج،د، ويف األصل:1)
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 اَرةــَُل واإلجــْعجُلا

 ،واهندم البناء قبل متامه فال يشء للمجعول له ،. كل جعل انعقد عىل البناء123

  .بخالف  اإلجارة التي يكون له فيها بحسب ما عمل

  .ال فيه عىل ُسن ة الناس يف ذلك. كل ما تشاجر فيه األجري واملستأجر مُح 126

 مما خيرج منه ه جازت املعاملةراؤجيوز ك . كل ما ال122
ٍ
بخالف ما  ،فيه عىل جزء

 ممرجيوز ك
ٍ
  .ا خيرج منه غري جائزةاؤه فاملعاملة فيه عىل جزء

ت خعارض فيه عارض منعه من االستعامل انفسفتأجر شيئًا سمن ا ل. ك128

 ة فيه. راإلجا

ى بعد اتفاقهام عىل تاريخ رتي يف وقت قبض املكرت. كل مكٍر اختلف مع املك123

  .يرتالقول قول املكالعقد كان 

ي رتوخري املك ،رهبا عىل بناء ذلك ربى دارًا فاهندم بعضها مل جيرت. كل من اك180

وإن كان يف أقلها  ،إن كان اهلدم يف معظمها ،أو ردها ،يف إبقائها عىل ما هي عليه

: إن والذي يف أكثرها ،ت املدونةاكذا يف بعض رواي ،ي بقدر ذلكرتط  عن املكُح 

  .وقيل غري هذا ،ط عنه يشءي الكراء وال حُي رتيسريًا لزم املك كان اهلدم

غريه فالرشط  معه ن  سكِ ى دارًا واشرتط عليه رهبا أن ال يُ رت. كل من أك181

  .أراد ما مل يرض بالدار ه منكن معسوله أن ي ،باطل
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فإن كان غرقها يف حني لو انكشف  ،. كل أرض مطر غرقت بعد أن زرعت187

ان الزراعة وجب وإن كان قد فات إب   ،أن يزرعها مل يكن عليه كراءعنها قدر عىل 

 .عليه الكراء

ى أرضًا فأصبها الغرق واستمر عليها حتى خرج إبان احلراثة رت. كل من أك185

  .بخالف ما لو انكشف عنها مقدار ما زرع لوجب عليه الكراء ،سقط عنه الكراء

يرفع منها إال قدر زريعته أو ما  . كل من اكرتى أرضًا فأصاهبا القحط ومل184

اعتيدت  بةٍ ما رفع من صاوإن رفع أكثر من ذلك ُحِسب  ،كراء عليه قارهبا فال

  .ولزمه الكراء بقدر ذلك

ًا فحمل عليها صاكرتى دابة ليحمل عليها بُ امن  ل. ك183   .فًا جاز له ذلكور 

  .بخالف حامله ،للطعام فال ضامن عليه يف ضياعه . كل حارسٍ 186
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 اضـَرِقال

  .عمل به العامل أم ال ،الفسخ هحكمف. كل قراٍض فاسد 182

. كل عامل يف قراٍض اختلف مع رب املال يف جزئه من الربح كان القول 188

  .قوله ما دام املال يف يده وأتى بام يشبه

هو  :. كل عامل اختلف مع رب املال يف مال بيد العامل بأن قال العامل183

رب املال ما دام رأس  قول رأس املال كان القول من هو :املال وقال رب ،ربح

  .املال بيد العامل

  .. كل قراٍض كان بالعروض كان للعامل فيه قراض مثله وأجر مثله يف بيعها130

ق. كل عامل يف القراض اد  131 وكذلك يف  ،عى تلف مال يف القراض ُصد 

  .اخلسارة إن أشبه قوله

صدق  ،به: بل قرضاً ره يف ماٍل أنه أعطاه قراضًا وقال علي ي. كل من ادع137

  .ربه، خالفًا ألشهب
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 الَوَكاَلة

  .اخلصم . كل وكيل قاعد خصمه ثالثة جمالس مل يعزل إال برىض135

من وكله لزم املوكل منه ما كان من معنى اخلصومة التي  عىل . كل وكيل أقر134

  .وكل عليها

م عىل حمجور من ق133 وإنام  ،بل القايض ال يوكل عىل ذلك املحجور. كل مقد 

 يوكل عليه القايض. 

إال أن جييزه  بيعه وضمنها إن فات . كل وكيل باع ما وكل عليه بعرض رد  136

  .املوكل

ه ،رد ت وكالته . كل من وكل ذمياً 132   .كعدو عىل عدو 

ل عىل بيع يشء بعينه فباعه هو وربه نفذ البيع ألوهل138 ام إال أن . كل من وك 

ل عىل نكاح ابنته البكر ،يقبضه اآلخر كذلك و ،خالفًا للمغرية ،وكذلك من وك 

  .كراء داره عىل لك  من وُ 

ئًا وجب عىل املوكل دفع الثمن الذي اشرتى به ي. كل وكيٍل اشرتى ملوكله ش133

  .الوكيل
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 احَلَمالة

وإنام يربيه  ،ه هبمل لمن حتم   . كل محالة بامل ال يربأ احلميل فيها إحضارُ 700

وهل يؤخذ احلميل مع وجود الغريم أو ال يؤخذ إال بغيبته ؟  ،ىل ربهإوصول املال 

  .ىل الثاينإثم رجع  ،باألول كان مالك يقول

فهو عىل احلمل وإن مل يرصحا به حتى  دالتزاٍم عن الغري يف أصل العق . كل701

  .وبعد العقد فيه خالف ،يبني احلاملة

إال أن يشرتط عدم الغرم  ،ة بالوجه فصاحبها غارم يف غيبه الغريم. كل محال707

 فله رشطه. 

ق ماله سقطت محالته إن مات وال رتين ما يغا. كل من حتمل يف مرضه ثم د705

  .حياص هبا

وكذلك إذا قىض  ،. كل من حتمل بدين من بيع وفسد البيع بطل الضامن704

  .فاستحق بطل الضامن (1) الغريم )احلق(

 ،اقبة درك اجلميع بطل الضامنع. كل بائع تعدد وضمن أحدهم للمشرتي 703

بخالف ما لو  ،جعلبضامن جعل  هألن ،ويتبع كل واحد بام ينوبه يف االستحقاق

 حميل فإنه جائز. بدفع الطالب للغريم شيئًا ليأيته 

                                           

 د.     ،( زيادة من ت،جا1)
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ما ى يل إذا حتمل به وطلب الغريم بام دفع عنه فأثبت الغريم أنه أد  مح. كل 706

ورجع الغريم عىل من  ،م له الغريم ما دفع عنه إن كان أذن له يف الضامنغرعليه 

  .قبض منه

فأحرض  ،فحكم عليه بالغرم ،. كل ضامن وجه عجز عن إحضار الغريم702

  .مغرالغريم بعد ذلك فال يربأ بحضوره بعد احلكم عن ال
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 اإِلَقرار

ان يف سياق حديث مل يلزم ذلك عىل وجه الشكر وك . كل إقرار وقع من املقر  708

  .وال ينبغي ملن سمع ذلك أن يشهد به ،املقر

  .حيتمله إقراره صدق يف تفسريه هاً جو ه. كل من ادعى يف إقرار703

  .. كل من أقر بيشء لغريه فال يقبل رجوعه إال بموافقة املقر له710

قًا قُ 711  ن س 
ٍ
 تبني كذبه فيعد نافذًا. إال أن ي ،ل قولهبِ . كل من وصل إقراره باستثناء

مل يعلم  ما ،. كل إقرار كان يف حالة الصحة بيشء فهو عامل للوارث وغريه717

فيجري فيه ما جيري يف اهلبات والصدقات من احلوز  مفإن عل. ملك املقر ملا أقر به

  .وغريه

ثم يدعي أنه قبضه بوجه ال جيب عليه رده فهو  غريه . كل من أقر بقبض مال715

عٍ    .ُمد 

 ،. كل من أقر عىل نفسه بيشء لغريه ثم بدا له وأقام البينة عىل ما يدعيه714

  .إقراره أعمل من البينةف

. كل من أقر بيشء عىل نفسه مل يتعلق به حق ملخلوق وإنام متحض فيه حق 713

 .ل قوله يف رجوعه عنهبِ اهلل ثم رجع املقر قُ 
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وكان يف نسق  ،من البائع. كل من أقر برشاء يشء وادعى أنه مل يقبض 716

  .وإال فال ،اإلقرار قبل قوله

ق ،أجل إىلفالنًا أقرضه شيئًا  أن   . كل من أقر712  ،إال فال ،فإن كان مما يشبه صد 

  .لف ربه ويأخذ منه حقه حاالً حيو

 هذا قراض   :. كل من أقر يف مرضه بيشء فعي ن ه ملن ال يتهم عليه بأن قال718

ق ،وهذا وديعة     .فيام عي نه صد 
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 اأَلْقِضَية

جلس بني يديه الطالب واملطلوب وجب عليه أن يستنطق  . كل قاض عدلٍ 713

 ،فإن تبني له أهنا ال توجب حكاًم أمرمها باخلروج عنه ،املدعي ويسأله عن دعواه

وإن كانت توجب حكاًم سأله املدعى عليه عن ذلك وسمع ما عنده يف ذلك من 

  .إقرار وإنكار

  .كل قاٍض عدل عامل ال تتعقب أحكامه. 770

  .وينتقده من ول بعده احلكومة ،. كل جائر فال ينظر يف أحكامه771

وغريه  ،فام كان منها صوابًا مىض ،. كل قاٍض عدل غري عامل تتعقب أحكامه777

 .  ُرد 

م  به العدل من مذهب رآه صوابًا مما اختلف الناس فيه فهو 775 ك  . كل ُحكم ح 

  .حكمه د  ه وحكم بغريه رُ أإن رأى مذهبًا فأخطو ،نافذ

  .حكمه د  . كل قاٍض حكم بعلمه من غري استناد ليشء رُ 774

. كل حاكم حكم بإقرار اخلصمني عنده من غري أن يشهد عىل إقرارمها ُرد  773

ا به   .حكمه إن أنكرا أو أحدمها ما زعم القايض أهنام أقر 

  .وز شهادته عليه ُرد  حكمه. كل قاٍض حكم عىل من ال جت776
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  .حكمه د  وز شهادته عىل املحكوم عليه رُ جتهادة من ال ش. كل قاٍض حكم ب772

ع عىل شخص يف أ778 حيث  فإنام حيكم بينها حيث املدعى عليه ال لٍ ص. كل مد 

  .فيه ىعدامل

السامع  م  . كل من وجب عليه إقامة بينة وأحرضها فينبغي للقايض أن يقد  773

  .ها عىل سائر احلكومة ملا عىل املشهود له يف تأخريها من الرضرمن

مل  ،ال حق لك قبيل :. كل من ادعى عىل شخص بدعوى فقال املدعى عليه750

.  هيسمع ذلك من  حتى جييب عام ادعى بجواب ُمفرس 

إال بعد كتب نعوته إن مل يكن  جننبغي أال يسيمن أمر القايض بسجنه ف ل. ك751

  .غريه سجنيف ال سجانأن يدخل ال خمافة   ، عند القايضمعروف العني

وزعم أنه له  ،يض وادعى عليه صاحبه بدعوىا. كل من حرض بني يدي الق757

بغي أن يسأله القايض عن بينته هل هي حارضة أو غائبة ؟ نفي ،بينة تشهد له بذلك

لغيبة: غائبة، سئل عن ا :وإن قال ،أمر بتقديمها وسمع منها ،حارضة :فإن قال

ل ، أج  ، فإن قال له: قريبة  لزم املدعى عليه أو، له يف اإليتان هبا قريبة  أم بعيدة 

وإن  ،بموضع كذا بحميل ، فإن عجز عنه سجنه بعد يمني املدعى عليه أن له بينةً 

ي   :قال   .ي بعيدة استحلف املدعى عليه وخىل  سبيلهتن  اب 
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ثم  ،يشهد له وأحلفه املدعى عليه . كل من ادعى عىل رجٍل حقًا ومل جيد من755

  .ذلك منه حتى يأيت بشاهدين وجد شاهدًا واحدًا يشهد له بذلك فال يسمع

. كل من وجبت عليه يمني وسأله خصمه من القايض تأخريه مل يكن له 754

  .إما أن حتلف وإما أن تسقط عنه اليمني :ويقول له ،ذلك

 ،بريء وإ ال ألزم بحميٍل باملال فإن أحرضه،حكم عىل غريم بامل ضٍ . كل قا753

 . جنفإن أتى به وإال س

وقف بني يديه مشرت طلب رشيك البائع له الشفعة فيام اشرتاه  ضٍ . كل قا756

فإن أثبتها أمر القايض املشرتي أن يمكن  ،أمره القايض بإثبات الرشكة ،من رشيكه

 ،رتى به املشرتياآلخر بإعطاء الثمن الذي اش أمرفإن أمكنه  ،فعةشالرشيك من ال

 .فإن طلب أن يؤجله فيه أجله القايض مثل ثالثة أيام

وهل يلزم يف خالل ذلك بحميل أو غيبته عند متام األجل مسقطة حلقه ؟ يف ذلك 

  .خالف

 م  كِ ُح  ،متنع من تنفيذها للمصدق عليهوابصدقة  . كل من تصدق عىل رجلٍ 752

  .عليه بتنفيذها

ْن 758 ارًا فاشتعلت ووصلت ألرض جاره وحرقتها يف أرضه نأرسل  . كل م 

  .إن كان يرى أهنا ال تبلغ أرض جاره فال يشء عليه و الضامن :رظِ نُ 
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. كل من طلب منه القايض أن يأذن له يف التوكيل وهو ممن يباح له ذلك فال 753

يأذن له يف التوكيل إال بعد أن يقول املدعي قوله وجيمع مطلبه وجييب املدعى عليه 

ثم بعد ذلك يوكل من أراد التوكيل  ،ده يف ذلك ويشهد عىل كل واحد منهامبام عن

  .منهام

فال يسمع القايض منه قوله حتى يثبت  ٍت مي   ل  ب  من قام يطلب حقًا قِ  كل740

ني أمر أنفسهم حكم لكموت امليت وعدة ورثته وينظر يف الورثة إن كانوا ما

ر أم ال ؟ فإن كان هلم ناظر حكم وإن كانوا حماجر نظر هل هلم ناظ ،عليهم وهلم

وإن مل يكن هلم ناظر قدم عليهم من يتكلم عليهم وحكم  عليهم بدين  ،عليهم

 .عذار يف ذلك، فإن عجز قىض للقائم بعد يمينهاإلالقائم بعد ثبوته و

فال يسأل القايض املدعى عليه عن ذلك حتى  حقاً  ى عىل رجلٍ ادع. كل من 741

ه من وجه ن  افإذا بي   ،أي وجه ترتب عىل املدعى عليهيسأل املدعي عن دينه من 

وكذلك يسأله  ،فإن غفل القايض عن ذلك فهي غفلة منه ،جائز سأل املدعى عليه

  .أيضًا هل حل  أجله أم ال ؟

أنه أنكحه ابنته البكر ومل تكن له بينة عىل ذلك فال  . كل من ادعى عىل رجلٍ 747

فال يمني  إال بشاهدين عدلني ى ال تثبتألن كل دعو ،يمني عىل املدعى عليه

  .ردهاجبم
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ًا وإنام ترك عقاراً  ،ه حماجرووثتُ  ،. كل من أثبت حقًا عىل ميت745  ،ومل يرتك ناض 

وطلب صاحب احلق من القايض أن يبيع عقار امليت ليستويف له حقه من ثمن 

 ثة وصغرفال يبيع عليه القايض عقارًا حتى يثبت الطالب املوت وعدة الور ،ذلك

وأنه أحق ما يباع عليه يف  ،ىل أن ماتإاهلم وملك املتوىف للمبيع وإمه والداأل

فإذا أثبت ذلك باع القايض ذلك وقىض صاحب  ،ويمني صاحب احلق ،الثمن

  .احلق حقه

ام السلعة  مقدار الثمن بعد متام البيع وقي . كل مبتاع اختلف مع البائع له يف774

  .وثبتت دعواه فيام يشبه ،هتا حلف املشرتيومع فوا ،وتفاسخا حتالفا

فإن  ه وحدوثه،مِ د  . كل مشرٍت اختلف مع البائع يف العيب بعد ثبوته يف قِ 743

وإن  ،أي عىل ما شهدت به البينة ،يم أو احلادث عمل عليهادشهدت البينة بالق

شك أهل املعرفة يف ذلك حلف البائع عىل البت يف الظاهر وعىل العلم يف اخلفي 

  .وبريء من الدعوى

كل بائع ومتباع اختلفا فإن ادعى أحدمها أن البيع وقع بوجٍه حالل وادعى  .746

 ،احلالل ما مل يشهد العرف ملدعي احلرام اآلخر وجهًا حرامًا كان القول مدعي

وإن ادعى أحدمها علاًم واآلخر جهاًل كان القول قول مدعي  ،فيكون القول قوله

  .العلم مع يمينه
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 ،ربه وأكذبه ربه كان القول قول ربه إىلاليشء املصنوع  ادعى رد   عٍ كل صان .742

  .إن قبضه بغري بينة صدق يف الرد:بن حبيباوقال  ،أو بغري بينة ةٍ ببين عقبضه الصان

. كل معري اختلف مع املستعري بعد ضياع اليشء املستعار يف مقدار أيام 748

  .زمه كراء األيام الذي ادعى عاريتهالري ووسقط الضامن عن املستع االعارية حتالف

ٍ كل دعوى وقعت بني  يدي مكٍر وم .743 فيام سكن املكرتي من السنة كان  كرت 

وإن اتفقا عىل أول املدة وآخرها واختلفا  ،مل تتم السنة القول فيها قول املكرتي ما

  .يف مقدار خالئها ألجل االهندام وشبهه كان القول قول املكرتي

ل مكر ومكرٍت اختلفا يف املسافة قبل الركوب أو بعده بيسري حتالفا وفسخ ك .730

الكري بينهام، وبعد التامم والنقد القول قول املكرتي إذا أثبته وإن مل يكن كذلك 

  .كان القول قول املكرتي

. كل صانع تنازع مع رب اليشء املصنوع يف دفع األجرة كان القول قول 731

وكذلك املرهتن مع  ،قام بحدثان دفعهو املصنوع بيده أ الصانع إذا كان اليشء

  .الراهن

رع الكراء وأنكر رب األرض ارع تنازع مع رب األرض فادعى الزا. كل ز737

ار وأنه منتفع كان القول قول رب األرض وأمر الزراع بقلع زرعه إن كان يف اإلب  



 لإلمام ابن غازي العثماني املكناسي                                                      ة ــــهيـات الفقــيــــــالكل
66 

األرض األكثر من كراء  ار كان لربوإن خرج  اإلب   ه،ب تنفعنوألزم بكراء ما ا ،به

  .املثل أو ما ادعاه الزارع

. كل فاٍد من دار احلرب اختلف مع املفدي يف مقدار الفدية كان القول قول 735

 .املفدي

اختلف مع األيتام بعد بلوغهم وخروجهم من الوالية بأن قال  يٍص و. كل 734

كان القول قول  ،مل ينفق علينا :وقال األيتام ،املنفق عليهم أنا كنُت  :الويص

  .وإال فالقول قول األيتام ،الويص إن كانوا يف كفالته
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 الَيمِين

وجبت عليه فال  نْ كل عنها م  ن. كل من وجبت عليه يمني أو وجبت له ف733

طلب اخلصم ذلك أو مل  ،اليمني عىل الطالب من رد   وال بد   ،يكون نكوله إقراراً 

يمني تنقلب عىل املدعي إذا نكل عنها إذ ليس كل الناس يعلمون أن ال ،هلبيط

وغرم إن كان  ،فإن نكل املدعي وردها عليه بطل حقه إن كان طالباً  ،املدعى عليه

  .مطلوباً 

يه لنفسه إنام حيلف عىل البت وعىل الدفع عن عيشء يد ذ. كل حالٍف عىل أخ736

  .نفسه عىل العلم

له احلكم إال بعد أن  . كل من قيض له عىل ميت أو غائب أو سفيه فال يتم732

  .حيلف يمني القضاء

فًا وأنكر وغريه دراهم وادعى القابض أنه وجد فيها زي إىل. كل من دفع 738

  .الدافع أهنا درامهه فعليه اليمني أنه ما أعطى إال جيدًا يف علمه

إال أن يكون بعضها  ،مني واحدةيت عليه يف ع  . كل من وجبت عليه أيامن مُجِ 733

ْلٍب  من   .فال جيمع يمني القلب مع اليمني األصلية ؛ق 

  .شاورة العلامءم. كل قاٍض جلس للحكومة فال حيكم من غري 760
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. كل قاٍض جلس للحكومة ينبغي له أن يتخذ رجاًل خيربه بام يقوله الناس يف 761

 .حكمه

سافرين من غري . كل قاٍض جلس للحكومة ينبغي له أن يقدم يف التحاكم امل767

  .غريهم رضٍر عىل

القايض من يتكلم عليه إال يف . كل حق تعني  لغائب أو يتيم مهمل فال يوكل 765

  .خياف فواته أمرٍ 

. كل غائٍب تع ني عليه حق حلارض وطلب من القايض أن خيلصه حقه من 764

وجب عىل القايض أن ينفذ له حقه وأن يبيع عقار الغائب بعد ثبوت  ،مال الغائب

  .موجب ذلك

  .هه عن غريمه حكم عليه القايض بام حيكم عىل الغائبمن يغيب بوج. كل 763
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 الشََّهاَدات

  .ني فشهادته ساقطة. كل خصيم أو ظن  766

يبني الوجه  .كل من شهد أن لفالن عىل فالن كذا فال جيوز شهادته حتى762

  .الدين منه تقرر الذي

ئر الشهادات . كل شهادة سقط بعضها لتهمة يف الشاهد فشهادته يف سا768

  .ساقطة

ثم انتقل  ،ي واملتهممه لعلة مثل الصبي والعبد والذت شهادتُ د  رُ  نْ . كل م  763

 اء. دقبلت شهادته يف ذلك إن أعاد األ ،غري ذلك إىلحاله 

وكذلك فيام  ،ا باليمني فشهادة النساء يف ذلك عاملةهب. كل شهادة كمل نصا720

  .ضًا عاملةن فيه أيهتديطلع عليه الرجال فشها ال

ما يعلمه  :. كل من شهد لشخص بيشء فال تتم شهادته حتى تقول الشاهد721

  .باع وال وهب

ف البخ ،. كل ويص يشهد ملحجوره بدين عىل شخص فشهادته غري جائزة727

 .فله (1)املرسف

                                           

 ( يف جا،د: املرشف .1)
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ردت  ر واليتهحيتهم الشاهد عىل عبدًا . كل من شهد أن مورثه أعتق 725

  .شهادته

وإن  ،هد لنفسه ولغريه يف غري وصية بطلت شهادته يف اجلميع. كل من ش724

 كان حظه يسريًا.

. كل حارٍص عىل أداء شهادته عند القايض يف حق آدمي من غري طلب 723

  .بطلت شهادته ،صاحب احلق ذلك

يغتفر ذلك من :وقيل ،. كل حالف عىل صحة ما يشهد به بطلت شهادته726

  .اجلاهل

  . بطلت شهادتهرضحرضي يف احل شهد عىل. كل بدوي 722

  .سريي. كل من انتصب للسؤال بطلت شهادته يف الكثري من األموال دون ال728

  .عليه بطلت شهادته دمنأ وأٍد أو شطرنج نرمن لعب ب ل. ك723

  .أو حلف بطالق رد ت شهادته ،يف آدمي . كل غني أمطل يف حقٍّ 780

وكذلك من  ،وهل بائع آلة وكذلك ،.كل ملتفت يف صالته بطلت شهادته781

  .أباه عاملًا بمنع ذلك بطلت شهادته أحلف
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دابة أو أمة وطلب اخلروج هبا لتشهد البينة عىل عينها  إثبات. كل من طلب 787

 وما ،ن من ذلك إذا أتى عىل ذلك بشبهة بعد أن يضع قيمتها عينًا عىل يد أمنيك  مُ 

  .أصاهبا من نقص يف خالل ذلك فهو له ضامن

  .له به من يقىض . كل من وقف له يشء فنفقة اليشء املوقوف عىل785

وال  ،امء فيهلسامع فهي عاملة إذا طال أمدها فيام أجازها الع . كل شهادة784

وجتوز  ،فإهنا خترج عن كوهنا سامعاً  ،ينزع هبا ما حتت اليد إال إذا أفادت العلم

ال خيرجها ذلك عن  :يف قوله بن عرفةازل عن خالفًا لنقل الرُب  ،حينئذ يف كل يشء

  .كوهنا سامعاً 

عىل زوج بطالق وليس معه غريه وجبت اليمني عىل شهد . كل شاهد 783

  .طوياًل ودبر وترك جنوإن نكل س ،فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ،الزوج

ية املنقول عنه إن عرف احلاكم عني املنقول ك. كل ناقل جازت شهادته يف تز786

  .عنه

 عليه حيًا وجب الغرم اتفاقاً  دم املشهودِ شهد بقتل عمد ثم ق   . كل من782

 ،تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حياً  تعيكام إذا شهد بموته فب ،ويؤدب الشاهد

  .ام تقدمفإن أتوا بشبهة وإال فك
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ة وحيبس عامًا وال ئوجيلد القاتل ما ،. كل راجع عن عفو قصاص يؤدب788

  .غرم عليه

 .والوالء للسيد ،ناجز يغرم القيمة دته بعتٍق . كل راجع عن شها783

غريه ممن  . كل راجع ممن ثبت احلق بدونه فال غرم عليه، إال أن يرجع معه730

  .ثبت به احلق فيغرم معه

. كل من ادعى عىل خصمة بفسق شهود اخلصم وجب عليه خصمه اليمني 731

  .دعى عىل خصمه أنه أحلفها حكم منعىل نفي دعواه، وكذلك 

ل ف من ورثته من يظن به أنه عامل  . كل من عليه حق  737 مليت ادعى خالصه ح 

 .بذلك

  .. كل من وجبت عليه يمني فقلبها ثم زالت وأراد أن حيلف مل يكن له ذلك735
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 الَوِصّية

. كل من أراد املويص إخراجه من رأس ماله عىل حكم الصحة مما يتهم عليه 734

  .اص به يف ثلثفال يكون له يف رأس ماله وال حي

يوم للمساكني أو يف كل يوم مجعة يص مما خيرج  يف كل و. كل ما أوىص به امل733

 ،نابه وحلف لذلك كم مع سائر الوصايا يف الثلث مماالألبد حاص له بالثلث احل

  .فام أتى به وقف لذلك

بديء منه بالثلث عىل سائر  ريهغ. كل من قبل يف مرضه شيئًا من عتق أو 736

  .وما بقي من الثلث حتاص فيه سائر الوصايا ،رب  ما عدا املد ،اياالوص

وحتاص مع سائر  ،. كل من اشرتط يف وصيته عدم الرجوع لزمه ما رشط732

  .إذ ال يمنعه رشطه احلصاص ،الوصايا يف الثلث

واحدة أقل األخرى كان له األكثر منهام إن  تني. كل من أوىص لرجٍل بوصي738

 وإن كانت من صفني نفذت مجيعًا.  ،دكانت من صنف واح

. كل من أوىص عىل أوالد ملتعدد كان لكل واحد منهم أن يسند ما جعل له 733

  .وهو املشهور ،خالفًا لسحنون ،غري أصحابه إىل
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 أيتام قبض هلم عينًا أو عرضًا وترصف يف ذلك لنفسه وتعني عىل . كل ويص500

إن كان املال عينًا كان الربح :وقيل ،لويصوقيل ل ،ىيف املال ربح كان الربح لليتام

وقيل: إن كان الويص  ،وقيل: عكسه، ليتامىلكان الربح وإن كان عرضًا  ،للويص

  .يوم الترصف مليًا كان الربح له وإال فهو لليتامى

وأخذ الباقي إن  ،. كل من أوىص لعبده بثلث ماله عتق إن محله ثلث املويص501

 بقي منه يشء. 

 .أوىص لوارث فصار يوم املوت غري وارث نفذت وصيته فيه. كل من 507

بعتقها كان هلا بعد موت سيدها اخليار يف العتق  ويص. كل أمٍة للوطء أُ 505

  .وإال فال ،فإن اختارت الرد ثم رجعت عن ذلك قبل احلكم  كان هلا ذلك،ورده

 ،ر الورثةعتق عليه عتق يف ثلثه ويرث مع سائيُ  نْ . كل من اشرتى يف مرضه م  504

  .ولو أوىص برشائه وعتقه عتق يف الثلث وال وارث له

فإن قسموه  ،مال األوالد قسمُ  هلمكن ي. كل من أوىص عىل أوالده متعددًا مل 503

  .أوضاع ضمنوه

ومل يكن له  ،قراضًا أو بضاعة ه. كل ويص عىل أيتام جاز له دفع مال حمجور506

  .أن يقارض نفسه
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ثم خرج املحجور من الوالية وأراد أن حيسب  هحمجور. كل ويص أنفق عىل 502

الويص أن حيلف له عىل فطلب املحجور من  ،وصية حماسبة الويص بام أنفق عليه

عىل ما  ،ناليمني رضاه بأقل املستيقما أنفق، فيحلف عىل ما حيققه وال يربئه من 

   .ه العملبجرى 
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 الِعْتق

  .فهو يف يمينه عىل بِر   ،ه. كل من حلف عىل فعٍل يفعله بحرية عبد508

لف  عىل فعل ليفعل503 ه أجاًل فهو يف له بحرية عبده ومل يرضب ن. كل من ح 

وكل من كان يف يمينه عىل حنث فامت قبل أن يربأ من يمينه فإن  ،يمينه عىل حنث

 .املحلوف بحريته يعتق من ثلث احلالف

وينظر للمعتق يوم  ،كًا له يف عبد كمل عليه نصيب رشيكه. كل من أعتق رِش 510

  .القيام ال يوم العتق

ند وع ،فهو حر متبع عند مالك ،وعليك كذا حرأنت  :. كل من قال لعبده511

  .حر وال يشء عليه :بن القاسما

بخالف  ،رتاه عاد عليه اليمنيش. كل من حلف بحرية عبده فباعه ثم ا517

 املرياث. 

 . كل من مثل بعبده عتق عليه. 515

 شك يف عتق عبده مل جيز ملكه. . كل من 514

 . كل ما أسقطته األمة بعد وطء سيدها مما يعلم أنه مولود فهي به أم ولد.513
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مال فهو حر إن أد ى، وإن عجز فال يتم عجزه حتى  . كل من قاطع عبده عىل516

  .خالفًا البن نافع ،يعجزه السلطان

 الكتابة إذا اشرتاه بإذن . كل من يعتق عىل الرجل إذا ملكه فإنه يدخل معه يف512

  .السيد

  .تامعه مع رشيكه عىل ذلكج. كل من له حظ يف عبده فال جتوز كتابته إال با518

 هفإن ،. كل والء ثبت لرجل بعتقه عبده ثم زال له ذلك الوالء ملانٍع حدث513

  .يرجع إليه إذا زال املانع عنه

ه ال يرجع للمعتق ولو زال . كل والء مل يثبت للمعتق يوم العتق ملانع فإن570

 املانع عليه.

  .. كل والء ضائع فإنه للمسلمني571

. كل من أقر أن موروثه أعتق عبده ومل يوافقه سائر الورثة عىل ذلك ومل تقم 577

ويستحب له إن بيع أن جيعل ثمن  ،بينة عىل ذلك مل يلزمه عتق وال يكمل عليه

  .ادته فيعتقحيكم بشهممن حظه يف عتق إال إن يكن املقر 

   .. كل موىل معتق فإنه جيري والء ولده من حرة أو أمة اىل موىل معتقة575
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 الدَِّماء

بخالف اخلطأ فإن القاتل يرث من املال  ،ًا فال يرثه القاتلدتوٍل عمق. كل م574

  .دون الدية

وإن تولد عن اجلد يف  ،د عن هزل أو لعب فحكمه حكم اخلطأ. كل قتل تول  573

  .فحكمه حكم العمد القتال

  .خالف م  يف  الس  و ،إال النار.كل من قتل شخصًا فإنه يقتل بام قتل به 576

ذهاب جارحة وكان أصله عن عمد اقتص منه فإن  إىل . كل جرٍح أفىض572

وإن بقي منه يشء كان أرشه  ،ذهب منه مثل ما ذهب من األول كان ذلك قصاصاً 

  .عىل الفاعل

ن سفإن نبت  ،ىل مقدار ما ينبت مثلهإي يرتبص به بصس رض.كل من قلع 578

  .س الفاعلرضوإال قلعت  ،فال يشء عىل الفاعل همكان سن

ه ضامنًا إذا اختذه يف موضع . كل من اختذ كلبًا بداره فأصاب رجاًل كان رب573

  .فال ضامن عليه إال إذا تقدم إليه وإن كان يف وموضع اختاذه ،اختاذه موضعغري 

  .د  من الرضاعة ُح  ن نكح خامسة أو مطلقة بالثالث يف عدهتا أو أختاً . كل م550
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 ،ريمحإن كان عاملًا بالت . كل من راجع زوجته املطلقة بالثالث يف عدهتا حد  551

  .وإن كان ممن يعذر باجلهل مل حيد

. كل مجاعة رسقت من حرز فال قطع عىل كل واحد منهم حتى يبلغ قيمة ما 557

ولو كان جمموع املخرج ألف  ،هم ربع دينار أو ثالثة دراهمأخرج املخرج من

إال أن يكون شيئًا محلوه بأمجعهم فيقطعون ولو كانوا عبيدًا أو من أهل  ،دينار

  .ولو رسقوا ملثلهم ،الذمة

ميسورًا يوم وق حتى يكون رسئًا فال يضمن اليشء املي. كل سارق رسق ش555

قطع، إال أن يكون اليشء املرسوق طعامًا ىل يوم الإ ويتامدى به اليرس ،الرسقة

  .وإنام عليه القيمة خاصة ،وأكله الرساق قبل خروجه من املنزل فال يقطع

 بن غازي ااإلمام  هانتهت كليات الفقي
 .هعنرمحه اهلل تعاىل ورضي 

 جاء يف خامتة النسخة )ت،جا،د( ما نصه: *

عىل  صجدته من غري تنصيكذا و ،هنا انتهى ما وجدنا من هذا التأليف املبارك]

ومل أقف عىل نسخة  ،ه واهلل أعلم بغيبهواألظهر لنا متامه من توجيه ،االنتهاء

وظفرت بنسخة  ،واحلمد اهلل وحده ،نسأل اهلل تعاىل بجاه سيدنا حممد وآله ،أخرى

عىل االنتهاء  صوفيها التنصي ،القيمة خاصة()أخرى فوجدت يف آخرها 

  [. املعتالواحلمد هلل الكبري ،والكامل
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 الفهرست
  مقدمة املعتني 

  الكليات الفقهية 
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